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Beneficjenci realizujący projekty
w ramach Działania3.2

Dotyczy: Realizacji projektów zintegrowanych realizowanych w ramach Osi Priorytetowej III
Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,
Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form
kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałania
3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szanowny/a Pan/i,
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (WUP w Białymstoku) - Instytucja Pośrednicząca
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(IP RPOWP) informuje, iż na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostało
zrealizowane „Badanie cen rynkowych usług rozwojowych”. Raport końcowy
z przeprowadzonego badania dostępny jest na stronie internetowej https://rpowupbialystok.praca.gov.pl/, w zakładce Badanie cen rynkowych usług rozwojowych.
Mając na uwadze powyższe, IP RPOWP informuje, że maksymalny koszt dofinansowania
1 osobogodziny brutto usługi dla danej podkategorii tematycznej, nie może przekroczyć
mediany kosztu dofinansowania 1 osobogodziny brutto usługi zrealizowanej w Bazie Usług
Rozwojowych (BUR), określonej w części 4.5. Ceny dofinansowanych usług zrealizowanych
Raportu, Tabela 5. Koszt osobogodziny brutto usług opublikowanych i zrealizowanych w
ramach poszczególnych podkategorii (średnie i mediany) kolumna Zrealizowane/mediana
(str. 60-62 Raportu). Maksymalny koszt dofinansowania 1 osobogodziny brutto dla danej
podkategorii tematycznej dotyczy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 3.2.1
oraz Poddziałania 3.2.2.
Jednocześnie WUP w Białymstoku w ramach Poddziałania 3.2.1 określa maksymalną kwotę
dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej w wysokości 3 000,00 zł. Wskazany limit nie
dotyczy studiów podyplomowych.
W ramach Poddziałania 3.2.2 nie wprowadza się dodatkowych limitów dot. dofinansowania
pojedynczej usługi rozwojowej.
Powyższe zmiany nie stoją w sprzeczności z zapisami Regulaminu konkursu
o nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19. Utrzymane zostają wymagania dotyczące
form wsparcia, w tym limit dofinansowania udzielony jednemu uczestnikowi
projektu/grantobiorcy w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu, który nie może
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przekroczyć kwoty 9 tys. zł w przypadku Poddziałania 3.2.1. oraz 15 tys. zł w przypadku
Poddziałania 3.2.2.
Określone wyżej wymogi dotyczą wszystkich umów o przyznanie bonów szkoleniowych
zawieranych po 7 kwietnia 2022 r.

Z poważaniem,

Janina M ironowicz
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